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TENT ANG
PENERIMAAN DAN PE:~GEMBANGAN DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH .JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
a. bahwa
untuk
menjamin
pemenuhan
dosen
tetap
Universitas
Muhammadiyah Jakarta, baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan
standar yang ditentukan, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang
penerimaan dan pengembangan dosen tetap Universitas Muhammadiyah
Jakarta;
b. bahwa dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta harus memenuhi
standar kualifikasi dan kor ipetensi sesuai peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana huruf a dan huruf b perlu
diatur dengan peraturan rektor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiza»
Nasional;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Keputusan Mendiknas RI Nomor l 84/U/2001, tentang Pedoman
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan
Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman,
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana da .
Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 48/D3/Kep/l 983 tentang
Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk
Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012
tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013;

::natl Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id
e-mail: info@umj.ac.id

12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.O/D/ 2014
tanggal 26 Desember 2014, tentang Penetapan
ektor Univer=itas
Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019.

MEMUTUSKAN
PENERIMAAN
DAN
PERATURAN
REKTOR TENTANG
PENGEMBANGAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA.
Pasal 1
Peraturan ini yang dimaksud dengan :
-:· or adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
sen adalah pendidik profesional
clan ilmuwan dengan tugas utama utama
. transformasikan, mengembangkan, clan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
eni melalui pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam
r emuhammadiyahan.
on dosen adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang masih dalam masa
. obaan.
s n kader adalah mahasiswa magister yang berdasarkan pertimbangan pimpinan program
i fakultas/universitas dapat diusulkan m enjadi calon dosen.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2
- erimaan dosen dimaksudkan untuk memenuhi jumlah clan kualifikasi dosen tetap di
·ersitas Muhammadiyah Jakarta.
gembangan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta bertujuan untuk meningkatkan
ah clan mutu dosen melalui studi lanjut.

BABIII
PENERIMAAN DOSEN
Pasal 3
erimaan dosen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dosen tetap sebagai
_ 'aratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di samping untuk
enuhi rasio antara dosen dengan mahasiswa ..
.erimaan dosen terdiri dari penerimaan dosen kader clan dosen tetap dengan ketentua
~ai berikut :
Dosen kader adalah mahasiswa magister yang berdasarkan pengamatan clan
:-ertimbangan
Ketua
Program
Studi/Fakultas/Program
Pascasarjana/Universitas
..., menuhi syarat untuk diusulkan menjadi calon dosen .
.JO en tetap adalah penerimaan dosen yang telah memenuhi syarat minimal
rpendidikan magister.

Pasal 4
- erimaan dosen dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif yang dilakukan oleh
ua Program Studi dan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan ditetapkan oleh
Pembina Harian (BPH) sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan.
penerimaan dosen sebagai berikut :

Analisa oleh Ketua Program Studi/Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana;
Hasil analisa diusulkan kepada Rektor untuk diproses;
•
Rektor melalui Wakil Rektor I membicarakan dalam rapat tim pengembangan dosen;
d. Putusan rapat tim pengambangan dosen disampaikan kepada Rektor, selanjutnya
disampaikan ke Badan Pembina Harian (BP.H) untuk dilakukan fit and proper test;
~. Hasil fit and proper test disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan surat
keputusan oleh Badan Pembina Harian (BPH).
· etentuan lebih lanjut tentang tim pengembangan dosen ditetapkan dengan Peraturan
elctor.

a.

.

Pasal 5
Syarat-syarat Dosen
ersyaratan Umum
Beragama Islam
Anggota Muhammadiyah
yang setia pada pnnsip-pnnsip dasar perjuangan
Muhammadiyah;
Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan sebagai pengurus anggota organisasi politik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan sebagai pengurus anggota organisasi
kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
= Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
yaratan Khusus
Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya dan berpendidikan sekurangzurangnya Strata Dua (S2) untuk do sen program studi Strata Satu (S 1) dan Strata Tiga
3) untuk program studi Strata Dua (S2);
ajib menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 6
_ sen diangkat dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian (BPH) Universitas
· ammadiyah Jakarta setelah nielalui proses yang ditentukan.
csen sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi gaji dan/atau penghasilan lainnya yang sa.;
BAB IV
PENINGKA TAN MUTU DOSEN
Pasal 7
nan mutu dosen melalui studi lanjut dan kegiatan-kegiatan
· .niversitas Muhammadiyah Jakarta.

Ill

dalam pelaksanaan Catur

Pasal 8
. abatan akademik dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai ketentuan peraturan
- g-undangan.
Pasal 9
program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah
- patan kepada dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3.

Jakarta

memberi

etentuan tentang studi lanjut dan bantuan biaya sebagaimana
tetapkan dengan Peraturan Rektor.

terse but pada ayat (1)

Pas~l 10
dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang mengikuti
kan menerima bantuan biaya dari pihak lain yang mengikat.

studi lanjut tidak

Pasal 11
deran dosen adalah proses kegiatan mempersiapkan dan meningkatkan mutu calon dosen
- en pengkader terhadap dosen kader.
en Pengkader adalah
Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mengajar sekurang-kurangnya
selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
Bersedia menjadi dosen pengkader;
Berpendidikan minimal S3 denganjabatan akademik minimal Lektor.
...; sen kader adalah mahasiswa magister yang berdasarkan pertimbangan Ketua Program
tudi/Fakultas/Program Pascasarjana/Universitas dapat diusulkan menjadi calon dosen.

Pasal 12
<engkaderan berlangsung selama 2 ( dua) semester berturut-turut.
da akhir masa pengkaderan,
Dosen Pengkader menyampaikan
ngkaderan dan rekomendasi terhadap Dosen Kader.

laporan

proses

Pasal 13
· ewajiban Dosen Pengkader adalah :
Memberikan tugas-tugas yang berkenaan dengan perkuliahan pada mata kuliah yang
diasuh;
Menentukan buku-buku yang harus dibaca dan dibuat ringkasannya oleh Dosen Kader;
Bertanggung jawab atas penelitian yang dilakukan oleh Dosen Kader;
Mengadakan evaluasi terhadap Dosen Kader tiap semester dan melaporkannya kepada
Dekan/Rektor;
Membina sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Dosen Kader, 1 (satu) orang Dosen
Kader untuk satu mata kuliah.
·
· ewajiban Dosen Kader adalah:
Mengikuti kuliah yang diberikan oleh Dosen Pengkader dan membantu menyusun
kegiatan pembelajaran, evaluasi belajar mahasiswa dan pelaporan;
- Membaca buku-buku yang ditentukan oleh Dosen Pengkader dan buku-buku lain yang
berkaitan dengan mata kuliah yang diasuh serta membuat ringkasan dan melaporkannya
kepada Dosen Pengkader;
. Menulis karya ilmiah minimal 1 (satu) buah dalam 1 (satu) semester yang judulnya
ditentukan oleh Dosen Pengkader dan dimasukkan dalam penerbitan ilmiah Universitas
Muhammadiyah Jakarta atau disampaikan dalam forum ilmiah;
Menghadiri seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
- Melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali selama masa pengkaderan;
Menambah kemampuan berbahasa lnggris dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat.
· ak-hak Dosen Pengkader adalah:
Memanfaatkan sarana dan prasarana akademik dalam tugas pengkaderan;
-. Memberi rekomendasi kepada Dekan terhadap Dosen Kader.

Hak-hak Dosen Kader adalah:
a. Memanfaatkan sarana dan prasarana akademik (perpustakaan, labora orium dan lain-lain
yang tersedia);
Mendapatkan bantuan biaya penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Universitas Muhammadiyah Jakarta.
BABV
EVALUASI
Pasal 14

iap akhir semester Dosen Pengkader clan Dosen Kader dievaluasi oleh Dekan melalui
·· etua Program Studi clan Wakil Dekan I.
'
· asil evaluasi semester yang telah berjalan menentukan kelanjutan pengkaderan semester
- rikutnya.
BAB VI
SANKS I
Pasal 15

a Dosen Pengkader maupun Dosen Kader tidak memenuhi kewajibannya maka kegiatan
eran dihentikan.
Pasal 16

Kader dibina sampai dengan yang bersangkutan mempunyai. kewenangan untuk
tugas Catur Dharma secara penuh.

-Afil1

BAB VII
PENUGASAN DOSEN
Pasal 17

.

gasan dosen pada setiap semester ditetapkan dengan Dekan.
gasan dosen sebagaimana ayat (1) mengutamakan dan memaksimalkan dosen tetap
.ai ketentuan, termasuk membimbing clan menguji.
Pasal 18

· nangan mengajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Dosen tetap yang telah mempunyai kualifikasi akademik magister, NIDN, jabatan
fungsional clan mempunyai wewenang penuh melaksanakan Catur Dharma Universitas
. Iuharnmadiyah Jakarta;
Dosen tetap sebagaimana dimaksud huruf a belum mempunyai NIDN tugasnya terbatas
embantu dosen sebagaimana huruf a.
mengaj ar dosen
en tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai beban tugas sekurangurangnya 9 (Sembilan) sks dharma pendidikan clan penelitian, atau sekurang-kurangnya
.:: duabelas) sks tiap semester.
en tetap yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) huruf a diberi beban
engajar sebanyak-banyaknya 2 (dua) sks.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 20
Hal-hal yang belurn diatur dalarn peraturan ini akan ditetapkan tersendiri;
- emua peraturan rektor yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kernudian hari
· rdapat kekeliruan akan diadakan pernbetulan seperlunya.

.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :27 Agustus 2015
Rektor,

J.
Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID: 20.261
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